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 مراقبتی خودبه مناسبت روز جهانی 
 (مردادماهدوم  مصادف با 4102جوالی  42)

 

 

 مقدمه

هرر زمران   عصرر ااررر، بریز از     یزد بحرران انسان مضطرب، افسررد  و  در آستانه قرن بیست و یکم، 

. هسرتند  شخصیت سالمیک اساس و بنیان یکپارچگی  ،هاارزش یابد.اساسی می هایدیگری خود را درگیر سؤال

و سالمت  روندمیشمار  به یافته رشداصلی اعمال و رفتارهای شخصیت  هایدهند ، سازمان هاارزشدر اقیقت، 

 .، محصول چنین شخصیتی استتردیدبی روان

ترین سطح ممکن بهداشت برای همه مردم که هدف خود را دستیابی به عالی( WHO)سازمان جهانی بهداشت 

منظور از سالمت، االت رفا  کامل جسمانی، روانری  »گوید: تعیین کرد ، در اساسنامه خود در تعریف سالمت می

 .«ناتوانی جسمیو اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا 

هرای خرود را باناسرد و توانرایی مقابلره برا       توانمندی»ن است که: بر اساس این تعریف، فردی دارای سالمت روا

 «.در جامعه ماارکت و فعالیت داشته باشد مؤثریهای روزمر  را داشته باشد و به شکل مفید و استرس

. تراکنون  اسرت روان، برخرورداری از یرک نظرام ارزشری منسر م       سالمتبه یابیدستیکی از شرایط الزم جهت 

 تأکیرد خصریت  کره همگری برر اهمیرت تمامیرت و یکپرارچگی ش       شرد  ارائه« سالمت روان»تعاریف متعددی از 

چراهن   .دانرد مری و محیط در رسیدن به خرود شرکوفایی    فرادسالمت روانی را تعادل بین ا ،. گلدشتایناندورزید 

عبارت است از اداکثر اثربخاری و رررایت   که  کندمیتعبیر  شناختیروانسالمت روانی را ورعیتی از بلوغ  نیز

از تقابل فردی و اجتماعی که شامل ااساسرات و بازخوردهرای مثبرت نسربت بره خرود و دیگرران         آمد دستبه

 .شودمی

 معاونت دانشجویی

 مرکز مشاوره دانشگاه
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 امیدواری آرامز، نااط، خوشی، ااساس اینکه یکی. است مدنظر مطلب دو ،زنیممیوقتی از سالمت روان ارف 

 دیگرر عبرارت به. دهندمی تاکیل (Life  Quality of) زندگی کیفیت عنوانبه را چیزی م موعا هاآن نظایر و

 مراقبتری  خرود و دیگری سطح سرواد سرالمت روان کره از     است روانی سالمت در مهمی شاخص زندگی کیفیت

 .شودمیااصل 

فیزیکری و در کرل رسریدن بره      سرمایه، بیاتر در جهت افزایز مراقبتی خودکه  رسدمیمروز ، چنین به نظر ا

، سرو یرک . از کنرد میارتباط پیدا  یبدن تود با شاخص  مراقبتی خود. در این زمینه، گیردمیجذابیت بدنی ان ام 

تحرکی است که خرود یکری از عوامرل شریوي بسریاری از      ساز چاقی و بیزندگی مدرن و ماشینی امروزی، زمینه

 طوربهدارد،  در پی خطراتی قلبی و... است. از سوی دیگر، چاقی هایریبیما، فاارخوندیابت،  ازجمله هابیماری

به لحاظ سرالمتی و بهداشرتی،    تواندمیکه این نیز  کندمیای اد  کردن الغرو  شدن الغروسواس  ،فرد درمثال، 

هرای آن  نمونره  اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی و اختالل در تغذیه ازخطراتی را به دنبال داشته باشد که بی

 های عدم خود مراقبتی است.است. این موارد یکی از نمونه

افرادی که دارای درجه براالیی از خرود    .است محورسالمت، یکی از ابعاد مهم سبک زندگی مراقبتی خود، درواقع

تالش  بیماری، صورت درکمتر بیمار شوند و  کنندمیمراقبتی هستند، برای سالمت خود ارزش قائل شد ، سعی 

  .هرچه زودتر سالمتی خود را بازیابند کنندمی

از هرگونره   انرد عبرارت است. رفتارهرا   شد شناختهسالمتی  ارتقادهند یکی از رفتارهای  یمنزلهبه، مراقبتی خود

 ارتقادهند اقدامی که برای افزایز و نگهداری سطح سالمتی و خودشکوفایی فرد یا گرو  صورت گیرد. رفتارهای 

 .ورزنرد ، تأکیرد مری  شرود مری سالمت بر الگوهای مثبت زندگی که باعث افزایز سطح سالمتی و کیفیت زندگی 

و هردف از   شرود مری جسمانی، روانی و اجتماعی متمرکز  ایطهدر سه  هاانسانمراقبت از خود بر افظ سالمتی 

و رعایرت   مراقبتری  خرود دهنرد.  مری است که افراد برای افظ تندرستی و سالمتی خود ان رام   هاییفعالیتآن، 

، موجب مراقبتی خودنابراین، ب است.زندگی بود   به سالمت، از عوامل مهم در افزایز امید ارتقادهند رفتارهای 

از عروار  اراد و    تروان مری با پیگیری مرداوم آن،   ت ومؤثر اس هاهزینهزندگی شد  و در کاهز  تارتقای کیفی

 و یا بروز آن را به تعویق انداخت. کرد  پیاگیری  هابیماریمزمن 

، ماارکت و قبول مسئولیت از طرف خود فرد اسرت ترا برا ان رام صرحیح رفتارهرای       مراقبتی خوداصل مهم در 

 عنوانبه، خود مراقبتی APA 2002)َ( اخالق طبق قانون. در خود جلوگیری کند هابیماریمحور، از بروز سالمت

 خرود  از مراقبرت  در مارارکت  و شرد  گرفتره در نظرر  خود امری اخالقی  روای و جسمی سالمتبه کافی توجه

 است. شد توصیف "اخالقی ررورت" عنوانبه

از سبک صحیح زندگی بود  و مبین تمایل انسان به ثبات و تعادل است، ااتمال برروز   جزیرفتارهای بهداشتی، 

. چنین سبک زندگی، سبب لذت کندمیزیستن هدایت  سالمت و بهتر سویبهبیماری را کاهز داد  و انسان را 

، سبک زندگی افراد و رفتارهای بهداشتی بر ورعیت سالمت افرراد ترأثیر بسرزایی    روازاین؛ شودمیو ررایت فرد 

رفتارهای مرتبط با سالمتی، هرگونه کنای است که برای پیاگیری و  مراقبتی خود دارند. به نظر کوب و کاسل
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 رام  ، انپنردارد مری سایی آن، پیز از آشکار شدن ناانگان بیماری در فردی کره خرود را سرالم    از بیماری یا شنا

. کنرد مری تعریرف   منرد فضریلت  رفتارهرای  عنوانبهرا  محورسالمتنیز، رفتارهای  شناسجامعه بالکستر. شودمی

شرواهد تحقیقرات، اراکی از آن     .است سیگارکایدن پرهیز از  و سالم تغذیهرفتارهایی که شامل ورزش منظم، 

 هایاران رژیماال(، )ب فاارخونمزمن، مانند بیماری قند و  هایبیماریدرصد از بیماران دارای  00است که ادود 

رفتارهرای   خصرو   دراسرت کره عوامرل اجتمراعی، فرهنگری و روانری        آن بیرانگر این امر،  .کنندنمیرا رعایت 

 دخیل هستند.  محورسالمت

 

 

 مراقبتی خودی افزایش راهکارها

 

برای هر دانار ویی ای راد همراهنگی برین درس،     . فرد یعنی خودتان زمان بگذارید ترینمهمبرای مراقبت از   -

 تمراقب مانند مانجسمانیو اجتماعی کار دشواری هست .گاهی اوقات مراقبت از سالمتی  برنامهفوق هایفعالیت

 .ستاورزش کردن به میزان کافی کار بسیار سختی  خواب و ،از تغذیه

مهرم و پراسرترس    هایزمان که در است اینمهم  مسئله اما برخوردار هستیمسالمت روان از همه ما تا ادی   -

 اواسمان به خودمران باشرد و مراقرب سرالمت روانمران باشریم.       ترممیانامتحانات آخر ترم و یا  مانندلی تحصی

کره همیاره    است اینو مسئله اصلی  شویم کنند گیجدرگیر یک تکلیف  ه هریک از ماممکن هست ک رااتیبه

ارتباط متقابل و سالمت جسمی ما با سالمت روانمان  از سالمتی ما نیست ترمهم چیزیهیچداشته باشیم  بخاطر

 .دارند

 مراقبتی خودکه  است این ،یداز رفا  و سالمت روانتان مطمئن شو توانیدمیآن  وسیلهبهکه  هاییروشیکی از   -

افرظ رو  و  بررای   و ترازگی  را تمرین و تکرار کنید. هر فعالیتی که به شما ااساس دوبار  جوان شدن اثربخز

 کنرد مری خوشرحال   شرما را شامل هر کاری باشد که  تواندمی مراقبتی خود .را جدی بگیرید دهدمی سالم یروان

رنگ کردن خانره   ،نقاشی کردن ،تماس با یک دوست ،تانخانگیوقت گذراندن با ایوان  ،آهسته رویپیاد  مانند

 ی.یا هر فضای

این مهم از طریق  بدنی است. ااساسات و ، ااساسات خود هایاندیاه از آگاهی خود، از مراقبت در گام اولین  -

، درون و بیررون  فراینردهای  از کامرل  آگراهی بره معنری   و ذهن آگاهی که به این ا و اکنون توجره دارد   هایفن

 در کراهز  تواننرد مری  هرا فرن ایرن   اسرتفاد  از  .شرود مری قضاوت است، ااصل  بدون واقعیت پذیرش و مااهد 

 باشد.  مؤثر افراد خودکفایی افزایز و عاطفی رفا  بهبود استرس، هایناانه

 تحقیقرات برود  اسرت    در خرود  از مراقبت استراتژی ترینمهمبرقراری ارتباط با دوستان، خانواد  و همساالن   -

همررا    دیگران با که داریم نیاز ما اوقات . گاهی(کردند گزارشدوستان را  با تحقیقات ارتباط درصد 00 از بیز)

 .وقت بگذرانیم هاآنو در کنار  باشیم
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 ریرزی بررون  بررای  عرالی  را یرک  تنهرا نه دقیقه در روز را به ورزش اختصا  دهید. ورزش 50 معمول طوربه  -

 بهکه  شودمی کالس یا گرو  یک به پیوستنباعث  بلکه ،شود ای اد روز طول در است ممکن که است هی اناتی

در  .کنرد مری کمرک   اجتمراعی  شبکه امایت یک گیریشکل و داناگا  از خارج افراد با ارتباط برقراری در شما

   .کنندمی استفاد  استرس کاهز برای ورزش از هاپژوهز از نیمی از بیز

آن سرگرمی  ،م وز بدهیدکاری سخت به خودتان برای لذت بردن از یک سرگرمی مورد عالقه روز یک از پس  -

 . باشد عالقه مورد یزچ هر یا دستگا  یکبا  کردن بازی پز، و پخت تواندمی

 وکنیرد   کارف  اسرت را  مناسرب  شرما  بررای  آنچره . بخادمی بهبود را وخوخلق االت و اافظه منظم خواب  -

کنید تا اد امکان از برداشتن سعی هستید، فعال وقت دیرتا  شما اگر. مناسب برای خود در نظر بگیرید ایبرنامه

 .اجتناب کنید صبح 8آموزشی  هایکالس

را فرامروش   اسرتراات  بررای  دارخنرد   هایفیلم تماشای یا و خود دوستان با گفتن جوک و گوییهبذل، خند   -

 .نکنید

خرود  و آرامرز   ناراط  بررای  تریطوالنی تعطیالتگاهی  و بگذارید وقتبرای خودتان  هفته آخر در روز یک  -

 فراهم کنید.

 

 سالمت خودارزیابی

 

 Health Related Quality) سالمت با مرتبط زندگی کیفیتو  (Self Rated Health)خودارزیابی سالمت

of Life ) باشند.  در ارتباطنیز  سالم تارهایرف با هاساز  این که رودمی است. انتظار مرتبط سالمتی نتایج بانیز

 بهتر ،سالمت با مرتبط زندگی کیفیت وخودارزیابی سالمت  در توجهیقابل میزان به ،سالمسبک زندگی  با افراد

سالمت و کیفیت زنردگی مررتبط برا     خودارزیابیمقیاس  طبق .نداشتند یسبک زندگی سالم که بودند کسانی از

 و هرا میرو   روزانره  مصرف شب، در ساعت 9-8 اداقل خوابیدن بدنی، فعالیت شامل سالم زندگی سبک ،سالمت

  است. پرهیز از مصرف الکل و سیگار ،در روز الکترونیک لیااز وس ساعت 2اداکثر مصرف ،هاسبزی

 

 مراقبتی خود لیستچک

 

فراهم کررد  کره از    فهرستی ،دانا ویانبه تحصیلی  آمیزموفقیتخدمات در راستای ارائه  داناگا  کویینز کانادا

 .شوند خودآگا میزان مراقبت از  از تا کندمیکمک  هاآنبه  آن طریق

 نیفتاد =برای من اتفاق 5=هرگز   2= بندرت   3= گاهی  4= غالبا   0امتیاز دهید؛ 

 ؟کنممیمن چقدر خوب و مناسب از خودم مراقبت 

 خورممیغذا  موقعبهمرتب و  -
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 خورممیغذاهای سالم  -

 دارم چک آپ منظم جسمی -

 مراقبت جسمی در مواقع نیاز -

 ماابه هایدرمان وماساژ  -

 وقت گذاشتن برای خود وقت بیماری -

 هااینو نظیر  دویدن ،رویپیاد  ،شنا -

 کنممیزمان صرف  امزنانهدانه یا جنسیتی مر هایویژگیبرای رشد و ارتقا  -

 خوابممیکافی  انداز به -

 پوشممیکه دوست دارم  هاییلباس -

 روممیبه تعطیالت  -

 کامپیوتر و دیگر وسایل نظیر آن دور هستم ،از تلفن هاییزمان-

 مراقبتی هیجانیخود-الف

 برممیلذت  هاآنکه از بودن با  کنممیزمانی را صرف بودن با افرادی  -

 در ارتباط  هستم امبا افراد مهم زندگی -

 کنممیو تحسین  تاییدخودم را  -

 خودم را دوست دارم -

 کنممیرا مرور  امموردعالقه هایکتابو  هافیلم -

 هستم بخزآرامز هایمکانافراد و روابط و  ،اشیاء ،هافعالیتبه دنبال  -

 دهممیاجاز  گریه کردن  مبه خود -

 چیزهایی هستم که مرا بخنداندبه دنبال  -

 شناختیروانمراقبتی خود-ب

 کنممیزمانی را صرف اندیایدن به خود  -

 دارممن مااور شخصی  -

 نویسممیبرای یک م له مطلب  -

 کنممیمتون غیر مرتبط با رشته /شغل خود را مطالعه  -

 کنممیکارهایی که در آن تخصص ندارم را امتحان -

 کنممیو ااساسات خود را یادداشت  هانگرش ،عقاید ،هاقضاوت ،افکار -

 مختلف من را باناسند هایجنبه دهممیبه دیگران اجاز   -

 گیرممیمختلف بکار  هایاوز هوشم را در  -
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 کنممیدیگران را امتحان  آوردهایدست  -

 کنممیکن کاوی  -

 گویممی "نه"زیاد هایمسئولیتوقتی به دیگران نیاز دارم به  -

 مراقبتی معنویخود-ج

 کنممیزمانی را صرف اندیایدن به خود  -

 کنممیزمانی را صرف طبیعت  -

 کنممیرا پیدا  ایخیریهارتباطات  یا  های خیریه گرو -

 ام باز و پذیرا هستمبه الهامات درونینسبت  -

 غیرمادی زندگی آگاهی دارم هایجنبهاز  -

 تا آن را درک کنم. کنممیبارها تالش  دانمنمیوقتی کاری را خوب  -

 باز و پذیرا هستم دانمنمینسبت به چیزهایی که  -

 شناسممی دهممیمعنا  امزندگیبه  آنچه -

  خوانممینماز و دعا  -

 کنممیجهان را ت ربه  هایشگفتی -

 باور دارمرا  خوانممییا  شنوممیمنابع الهام بخای که  -

 دانشگاه/محل کارمراقبتی در خود-چ

 دهممیبه خودم در طول روز استراات  -

 و در تماس هستم کنممیزمانی را چت  هاکالسی باهم -

 گذرانممی سکوت درزمانی را برای ان ام تکالیفم  -

 دهممیو ان ام  کنممیرا شناسایی  دهند پاداشو  انگیزهی ان هایپروژ  -

 کنممیفضای کاری رااتی برای خود فراهم  -

 گیرممیمنظم از سرپرست خود بازخورد  طوربه -

 کنممیمورد زمان نهایی کارها و تکالیفم گفتگو در نیاز  صورت در -

 را دارمگرو  امایتی همساالن -

 کنممیتالش  امتحصیلیبرای تعادل بین زندگی کاری و  -

 کنممیاستراات و...تالش ، تحصیل ،رابطه، خانواد  ،امزندگیبرای تعادل بین  -
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 طرح عملی

 

کیفیت زندگی  درنهایتبیاتر و  مراقبتی خوددانز  دهند ناان لیستچکاین  طبیعی است کسب نمر  باال در

 تأملالزم است کمی در آن موارد  ایدآورد از موارد باال نمر  بسیار پایینی به دست  هاییجنبهباالتر است. اگر در 

د واقعرا  یکره شرا   کندمی آگا استفاد  از این منبع ما را  .اختصا  دهید هاآنروزانه زمانی را به بیاتری کرد  و 

هر زمران کره بررای خودمران و      .ایمنکرد هست صرف  موردنیازکه  طورآنرا برای مراقبت از خودمان  هاییزمان

بررای براال    را  دیگرر  .ایمکرد بودن و مفید بودن  ااساس آرامز و پربار ایمکرد مراقبت از خودمان وقت صرف 

را تغییر دهیرد. اگرر مروقعیتی در     هاآن توانیدمیاست که شما  زاییاسترسبردن سالمت روان اجتناب از عوامل 

بررای   سعی کنید از آن اجتناب کنید یا اداقل آماد  روبرو شدن با آن باشرید.  کندمیشما ااساس منفی ای اد 

ن برای یکری از دوسرتانتان اررطرابتان را    آبا ارائه  توانیدمیعصبی و مضطرب هستید  یای ارائه درسمثال اگر بر

اکنون شرروي کنیرد را مارخص کنیرد و      خواهیدمیهایی که مورد از فعالیت 0باال  هایفعالیتاز بین  کم کنید.

 فرد زندگی یعنی خودتان مسئول هستید. ترینمهمجدی باشید چون شما در برابر  هاآنسعی کنید در ان ام 
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